Det humanistiske fakultet
Universitetet i Oslo

Institutt for arkeologi, konservering og historie

Dato:
10.02.2014
Deres ref.:
Vår ref.:

Kommentarer til IAKHs stillingsplan 2014-2017
Fakultetet viser til instituttets stillingsplan som ble vedtatt i instituttstyret 11. november 2013.
Dekanatet har godkjent stillingsplanen som grunnlag for å lyse utstillinger. Under oppsummeres
instituttets forslag til utlysninger og fakultetets kommentarer.
Fordelingen av stillinger mellom konservering, arkeologi og historie
Instituttets vurdering:
Konservering har verken grunnleggende undervisningsbehov eller forskningsstyrke som tilsier
økning av staben. Det er ingen avganger i perioden og derfor foreslås ingen stillinger utlyst på dette
feltet.
Arkeologi har ikke grunnleggende undervisningsbehov, men er forskningssterkt og har oppnådd
status som faglig prioritert og fått et forsterket masterprogram i perioden. Det er to avganger innen
2019 og det foreslås to stillinger utlyst på feltet.
Historie har tilstrekkelig bemanning, utenom samtidshistorie, for å opprettholde grunnleggende
undervisningsbehov. Det er enkeltforskere som utmerker seg i forskningsstyrke, men ikke på
spesielle felter eller miljøer. Det er syv avganger innen 2019 og det foreslås åtte stillinger utlyst på
feltet
Instituttet legger til grunn et konservativt premiss om å opprettholde dagens dimensjonering av
bemanning på konservering (4) og arkeologi (7). Arkeologi og konservering har mer bemanning
per studiepoeng enn historie (men at dette mener IAKH er riktig pga studiefagets art).
Ni av 10 stillinger som foreslås utlyst går til å dekke opp for avganger (historie 7 stk og arkeologi 2
stk). Den siste går til historiefeltet.
Fakultetet oppfatter det slik at instituttet velger å prioritere flest stillinger til historie fremfor
arkeologi da de mener dagens bemanning med syv førstestillinger er riktig, selv om arkeologi er
pekt ut som mest forskningssterkt i den faglige vurderingsprosessen.
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Hva er begrunnelsene for hver stilling?
Utlyses i 2014 -3 førstestillinger og 2 toerstillinger
1) og 2) To stillinger i arkeologi innen jeger/sankersamfunn og jernalder ønskes utlyst innen
brede perioder som til en viss grad gjenspeiler kompetanseområdene til dagens stillingshavere.
Instituttet begrunner stillingene i arkeologi med forskningsstyrke.
Fakultetet skulle gjerne hatt en nærmere begrunnelse for hvorfor innretningen må gjenspeile
kompetanseområdet til de som går av, og skulle gjerne visst litt mer om hvilken profil IAKH ønsker
å utvikle for arkeologi. Kombinasjonen med teknologi, arkometri og miljøarkeologi oppfatter
fakultetet som begrunnet i samfunnsbehov.
Fakultetet oppfatter at stillingene er tilstrekkelig strategisk begrunnet.
3) En stilling i samtidshistorie
Instituttet begrunner stillingen med grunnleggende undervisningsbehov (stort og vedvarende
veiledningsbehov). Nytilsetting vil også kunne styrke et allerede forskningstungt område.
Fakultetet mener at stillingen har en tilstrekkelig strategisk innretning.
To II-er stillinger rettet mot skolen
Instituttet begrunner stillingene i samfunnsbehov. Instituttet ønsker å tilsette to historikere som
jobber som lektorer i skolen og som får ansvaret for å utvikle og undervise i et praksisemne, utvikle
og undervise i skolerettede særemner og å veilede skolerettede masteroppgaver, fortrinnsvis i
samarbeid med historikere. I dag er det få ansatte som har erfaring fra skoleverket eller er bevisste
om utfordringene og praksisene i dagens skole, og muligheten til å gi undervisning som treffer
fremtidige skolelærere er tilsvarende begrenset.
Fakultetet vil rose det ansvaret instituttet tar for lektorprogrammet og håper de erfaringene
instituttet får vil komme hele fakultetet til gode. HF skal vurdere større differensiering av personale
og praksis-toere vil kunne styrke undervisningskvaliteten for fremtidige lektorer på en god måte.
Stillingene har en tilstrekkelig strategisk innretning.
Utlyses i 2015 -2 førstestillinger
4) En stilling knyttet til Nordic Model-tematikken
Instituttet begrunner stillingen i å sikre forskningen på moderne norsk historie og møte fakultetets
tverrfaglige og tverrfakultære satsingen under tittelen ”Unpacking the Nordic Model”.
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Fakultetet mener stillingen har en tilstrekkelig strategisk innretning ved å styrke tverrfaglighet og
samarbeid.
5) En stilling i teori/metode/fortrinnsvis historiografi også med krav om realhistorisk
veiledningskompetanse
Instituttet begrunner stillingen med faglige hensyn. Deler av historiemiljøet ved UiO har vært
sterkt interessert i dette. Forskningsrådets nasjonale historieevaluering kritiserte faget for å være
for tradisjonelt empirisk, et resultat av evalueringen av at IAKH fikk det strategiske NFR-prosjektet
”Historievitenskapens grenser.” Instituttet mener en slik stilling vil bidra til å holde det teoretiskhistoriografiske trykket oppe også etter prosjektets avslutning. Det er også undervisningsbehov i
faget på lavere og høyere grad. Emnene har de senere årene vært dekket opp med andre enn fast
ansatte historikere. For at ikke stillingen vil bli isolert fra den øvrige virksomheten mener
instituttet at stillingen bør utlyses også med krav om realhistorisk kompetanse - uten at denne bør
presiseres nærmere i tid eller rom eller tema.
Fakultetet støtter instituttets vurdering i at dette er et felt som bør styrkes i tråd med evalueringen,
men mener at krav om kompetanse på teori og metode bør gjelde for alle stillinger.
Stillingen er tilstekkelig strategisk begrunnet.

Utlyses i 2016-5 førstestillinger
6) En stilling i klima og miljøhistorie
Instituttet begrunner stillingen ut fra samfunnsbehov. Stillingen er betinget av hvordan det går
med den utlyste II-erstillingen i klima og miljø. Hvis arbeidet til den munner ut i at en bredere
satsning på feltet er mulig mener instituttet at stillingsplanen bør åpne for å utlyse en stilling innen
klima og miljøhistorie. Hvis ikke instituttstyret anser at det er grunnlag for å satse på dette feltet,
vil instituttet vurdere plassering av denne stillingen på nytt.
Fakultetet mener stillingen har en tilstrekkelig strategisk innretning da den er begrunnet i
samfunnsbehov.
7) og 8) To stillinger i moderne nordamerikansk historie
Instituttet begrunner stillingene med at USA er verdens eneste supermakt og ønsket om å
gjenoppbygge nordamerikansk historie som et av IAKHs sterke områder. Disse stillingene vil
kunne knytte an til bestående utenrikshistorisk kompetanse og til den nyere kompetansen i
økonomisk-kulturell transatlantisk historie, som begge vil kunne styrkes ytterligere gjennom de to
samtidshistoriestillingene under besettelse. Instituttet mener at de dermed vil kunne oppnå både
synergi med eksisterende kompetanse og utvidelse til en sentral region som i dag er svakt dekket.
Fakultetet mener stillingene er tilstrekkelig strategisk begrunnet.
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9) og 10) To stillinger innen moderne europeisk historie
Instituttet begrunner stillingene ut fra ønsket om konsentrasjon ved å bygge opp kompetanse på
den regionen som ved siden av USA har mest å si for Norge i dag, og der det finnes et fundament på
instituttet. Stillingene gir også instituttet mer internasjonal tyngde. Instituttet mener stillingene vil
gi klarere synergieffekter enn det ville vært mulig å oppnå ved å satse på alternative regionale
satsninger som Sør-Asia eller Øst-Asia hvor kompetansen da vil bli mer spredt.
Fakultetet mener at stillingene er tilstrekkelig strategisk begrunnet.

Konklusjon
Fakultetet mener instituttet har gjennomført en grundig prosess med god involvering og hvor
strategisk begrunnelser står i sentrum. De fleste stillingene begrunnes i ønsket om å utvikle sterke
og robuste fagmiljøer på grunnlag av den bemanning som finnes i dag.
Vi oppfatter at begrunnelsene for stillingene har en tilstrekkelig strategisk innretning.

Fakultetet godkjenner stillingsplanen som den fremstår og instituttet står derfor fritt til å lyse ut
stillingene.
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